
 

Voortplanting van de flamingo 
Retourtje Afrika 
 

Europese flamingo's overwinteren in Afrika. Elk jaar komen ze terug naar Europa om zich 
voort te planten. Ze broeden in grote kolonies. De jongen krijgen eerst vloeibaar voedsel. 
Als ze groot genoeg zijn, gaan ze in een crèche, waar een aantal oudervogels ze bewaakt 
tegen bijvoorbeeld roofmeeuwen. 
 
Flamingo' s broeden in kolonies. Ze komen vooral in Afrika voor, maar je kunt ze ook zien in 
Zuid Frankrijk. In het voorjaar komen de Franse flamingo' terug van hun winterverblijven 
in Afrika om in Frankrijk jongen te krijgen. 

Een man kan zich nergens aan vast houden. Alleen met zijn vleugels kan hij zijn evenwicht 
bewaren. Soms is er een jaloerse buitenstaander. Met hun lange halzen gaan ze worstelen.  
De veren moeten het soms flink ontgelden. Het vrouwtje bemoeit zich er niet mee. 

In een flamingokolonie broeden heel veel vogels dicht op elkaar. Elk paar maakt van modder 
een nest.  Iets anders is er ook niet. Een flamingo legt maar een ei in het nest. Dat ei is 
overigens wel flink groot. De ouders zijn steeds bezig het ei op de juiste plek te leggen. 

Nog even de poten opvouwen en het ei komt lekker warm tussen de veren te liggen. 

Flamingo's moeten goed op hun ei letten. Meeuwen lusten maar al te graag zo'n ei. 
Meeuwen hebben een truc ontdekt om de eischaal stuk te krijgen. Gewoon hard op de 
grond laten vallen, dat is alles.  

Dit ei staat op het punt uit te komen. Het kuiken maakt het ei van binnenuit stuk. De 
moeder helpt een beetje mee. Het kuiken is er bijna. De moeder lijkt ongeduldig te worden.  
Eerst gebruikt ze haar snavel om te helpen.  Even later gaat ze nog maar eens op het 
uitkomende ei zitten om het warm te houden. Een flamingojong lijkt helemaal niet op een 
volwassen flamingo. 

De moeder ruimt de eierdoppen op, terwijl het jong uitrust. Het kuiken probeert op zijn 
pootjes te staan, maar dat lukt nog niet goed. De moeder vindt het beter dat de kleine zich 
nog niet teveel inspant. 

De oudervogel druppelt vloeibaar eten in het opengesperde snaveltje. Het kleintje is flink 
gegroeid. Nog steeds krijgt het vloeibaar voedsel. Als de jongen groter zijn gaan ze naar 
een crèche, waar volwassen vogels toezicht houden.. Als de jongen in de crèche zijn, 
hebben de ouders de tijd om eten te halen. Ze vissen op kleine waterdiertjes. Zo gauw ze 
genoeg gevangen hebben, gaan ze ermee naar hun jongen. 

In het najaar zijn de jongen groot. Ze kunnen nu op eigen kracht naar Afrika om daar te 
overwinteren. 


